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Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings extra styrelsemöte på
Studiefrämjandet, Varberg, den 26 juni 2008

Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Göran Bengtsson (Vdi)
Marita Bengtsson
Britt-Marie Carlstedt
Gunnar Carlstedt
Maud Enqvist
Allan Hydén
Stig Jakobsson
Ove Johansson
Bengt Mellgren

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Britt-Marie Carlstedt.

§ 3 Föregående protokoll
Ordinarie styrelsemöte den 3 juni blev inställt p.g.a. att det var för få som kom på mötet.
Föregående protokoll var från den 1 april och det var inga synpunkter på det.

§ 4 Undersökningen i Rolfstorp
Gunnar informerar om de preliminära resultaten från markradarundersökningen i maj.
Rapporten kan vara klar i september. Vi tackar Allan för att han ordnade finansieringen till
undersökningen. 

Det fortsatta arbetet kan delas in i tre steg. Steg 1 är att datera kalkbruk från den tidigare
utgrävningen och att försöka ta reda på mer om vad detta kan vara. Steg 2 är att utöka med
provtagning av kalkbruk från en av de andra murarna som syns i markradarundersökningen
och göra en mindre grop intill muren för att ev. hitta föremål som också kan hjälpa till med
dateringen m.m. Steg 3 är att göra en utgrävning med ett diagonalt schakt över en annan mur i
området. 
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Beslut: Vi beslutar att gå vidare med steg 1. Till att börja med behöver vi ta reda på kostnaden
(offert) för att göra mätning på kalkbruk och proceduren för detta. Gunnar tar reda på detta.
På nästa styrelsemöte kan vi sen ta upp frågan om finansiering. Göran (Vdi) pratar med
Foghammar på länsstyrelsen om att vi vill gå vidare med steg 1 och höra hur hon ser på det.
Maud skall söka i litteraturen efter information om liknande anläggningar.

Allan vill att information tas fram för hembygdsföreningen m.fl. i Rolfstorp. Gunnar gör
detta. Förslagsvis kartan från markradarundersökningen och en familjär tolkning av vad det
kan vara. 

§ 5 Grävning vid sjön Svarten
Vi bokar preliminärt helgen den 27-28 september för grävningen under förutsättning att
Magnus Svensson kan då. Markägaren är tillfrågad och har sagt ok.

§ 6 Övriga frågor
Vandringen den 14 september. Vi behöver en ersättare till Rolf. Ove har inte kontaktat Göran
Åkesson än. Maud kontaktar Pär Ljungquist, geolog. Göran (Vbg) kontaktar Hallands
Geologiklubb.

§ 7 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Justerat

_____________________________ ______________________________
Göran Bengtsson (Vbg), ordförande Britt-Marie Carlstedt
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